
Posudek na bakalářskou práci Dominiky Ščučkové 
„Změny porodnosti se zaměřením na porodní hmotnost“ 

 
Předkládaná bakalářská práce se skládá z 57 číslovaných stran, z čehož je 8 stran příloh. Autorka se 
věnovala tomuto tématu, s cílem zjistit, jak se vyvíjela porodní hmotnost dětí narozených v Česku 
z hlediska vitality narozených dětí a faktorů, které mohou porodní hmotnosti ovlivňovat. Práce je 
rozdělena do sedmi dále strukturovaných kapitol: 1. Úvod, 2. Metodika a zdroje dat, 3. Faktory 
ovlivnující porodní hmotnost, 4. Vývoj trendů porodnosti v Česku, 5. Živě narození  dle porodní 
hmotnosti v Česku, 6. Mrtvě narození dle porodní hmotnosti v Česku a 7. Závěr. Následuje 
nečíslovaný Seznam použité literatury a Přílohy. 
 
V první kapitole se autorka zaměřila na vymezení problematiky, je zde uveden seznam autorů, kteří se 
této problematice věnovali nebo věnují, zajímavá je tab. 1: faktory ovlivňující porodní hmotnost, i 
když předpokládám, že spíše než o překlad autorky (viz hlavička tabulky) se jedná o demograficko-
medicínskou terminologii, který se standardně používá. Ve druhé kapitole je uveden jako zdroj dat jak 
ÚZIS, tak ČSÚ, což je správně,  i když statistický zdroj dat, se kterými autorka pracuje, je jen jeden. 
Určitě je dobře, že jsou zde uvedeny definice, tak i vzorce, podle kterých se míry a statistiky počítají. 
Ve třetí kapitole jsou uvedeny skupinové faktory, které mají na porodní hmotnost vliv. Toto členění je 
do určité míry umělé, protože to, že žena v těhotenství nekouří nebo že nepije alkohol je (správně) 
uvedeno jak v kapitole 3.1, tak i 3.3. Ne zcela přesná je zmínka o kyselině listové, jejíž dlouhodobé 
používání je doporučeno před otěhotněním a v prvních dvanácti týdnech těhotenství. 
 
Důležitá je čtvrtá kapitola věnovaná vývoji porodnosti v Česku („vývoj trendů porodnosti“ je 
stylisticky nepřesný, lepší by bylo „trendy ve vývoji porodnosti“), i když se jedná o část, která je 
častým předmětem zájmu demografů. Kapitola obsahuje řadu obrázků (nevím, proč nejsou označeny 
jako grafy, když to grafy jsou), které jsou dobře čitelné. Za připomínku oponenta snad stojí citační 
zmínka o vzestupu užívání různých forem antikoncepce (s. 21), která byla vedle zvýšení uvědomění si 
rizik spojena i s dostupností antikoncepce (což mělo opět svoje důvody). 
 
Z hlediska zaměření práce jsou patrně klíčové pátá a šestá kapitola – narození dle porodní hmotnosti. 
Autorka nejprve uvádí (v souladu s obr. 9) trend růstu a poté poklesu průměrné porodní hmotnosti, 
následují další časové řady (obr. 10 až 13). Co však v této části chybí je vysvětlení, proč jsou ty trendy 
takové, jaké jsou. Určitý (nepříliš povedený) pokus je učiněn na s. 28, v prvním odstavci: vzhledem 
k tomu, že téměř polovina dětí se rodí mimo manželství, tak argumentovat horším postavením žen (v 
zaměstnání?), nižším vzděláním nebo stresovými faktory není příliš přesvědčivé. Následuje 
podkapitola věnovaná současné situaci, tj. za rok 2012. Ta je věnovaná analýze kontingenčních 
tabulek mezi porodní hmotností a pohlavím, resp. rodinným stavem nebo vzděláním. Čtenář si udělá 
určitě představu o současné situaci (s výjimkou poněkud nesrozumitelného prvního odstavce na s. 32). 
U kapitoly šesté, která je strukturovaná stejně jako pátá je problémem nízká četnost dat, na které 
autorka správně upozorňuje. 
 
V závěrečné kapitole autorka shrnuje výsledky své práce, kde je důležitý závěr o poklesu průměrné 
porodní hmotnosti v současné době a pravděpodobných příčinách tohoto stavu. Strukturální ukazatele 
(podle vzdělání matky) již tak jednoznačné nejsou a autorka uvádí hlavní důvod: komplex příčin, které 
nelze deskripcí jednoduše postihnout.  
 
To je zcela správné konstatování, které určitě přesahuje zadání této práce. Autorka prokázala dobrou 
schopnost práce s datovými zdroji i se statistickou analýzou. Uvedené výhrady jsou proto pouze 
dílčího charakteru, nikterak nesnižují úsilí a výsledek autorky, a proto doporučuji práci k obhajobě. 
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